


Bitkisel Ürünler
Herbal Products



(We bring together more 
than 400 products, which we have prepared with 
more than 30 years of experience, achievements 
and awards, by addressing the concept of 
“Human and Nature” at every step.)

(What Are Our Product Ingredients ?)

(Food Supplement)
(Herbal Paste)

(Herbal Tea)
(Vital Produckts)

(Molasses)
(Vinegar)

(Aromatic Water)
(Herbal Oil)

Mindivan Bitkisel 
Ürünler

(Mindivan Herbal Product)



F�d Su�lements



G
da Takviyeleri

 حنظل و العكرب

فيتام� ب 12 -جينكوبيلوبا - ال ارجين�

مستخلص زهرة الساعه و مستخلص نبتة سانت جون االصفر  مستخلص عشبة الشوك الحديدي & خالصة بذور الحرمل

   البيوت� - ال سيست� - الزنك

فيتامينات متعددة  و معادن

Food Supplements



G
da Takviyeleri

الجنسينغ االحمر
مستخلص الخرشوف & مستخلص عشبة شوك الجمل

Q10 زيت السمك & زيت كريل & انزيم
غلوكوزام� & غرضوف سمك القرش&كوالج�&ام اس ان

ªشهدت بامليتو & خالصة ال

ليبي فورم ليبيديوم & ماكا&ال كارنت�

Food Supplements



G
da Takviyeleri

مستخلص العكرب السائل

كبسوالت هالمية بزيت بذور اليقط�

كبسوالت هالمية بزيت الحنظل

كبسولة هالمية بزيت الحبة السوداء

Food Supplements



مستخلص بذور العنب

مستخلص الحنظل

مستخلص الجينكوبيلوبا

مستخلص زهر الشوك-الخرشوف-الهندباء

S
v
 Ekstraktlar
Liquid Extract

250 Ml



S
v
 Ekstraktlar

مستخلص شجرة العفيفة

مستخلص اوراق الزيتون

مستخلص الكركم

Liquid Extract

250 Ml



Bitkisel Macun
Herbal Paste



Bitkisel Macunlar

 معجون الزعرور

 معجون خرشوف معجون  األلفیة ذات األلف ورقة

معجون حبوب الخرنوب معجون القرع املر معجون بذور الكرفس

Herbal Paste

420 Ml



Bitkisel Macunlar

معجون التنحيف الفواكه املختلطة

معجون مصیر

معجون حبوب الشمرة

 معجون بذور حرمل
معجون الزنجبیل

حنظل بالزیت الزیتون

Herbal Paste

420 Ml



Bitkisel Macunlar

Ögütülmüs Bitk�er

خلنج مسحوق التنحيف خلطة مسحوق االعشابخلنج مسحوق التنحيف

زنجبیل بإكسرتات املعجونمعجون الزنجبیل

Herbal Paste

Ground Herbs

150 g



Herbal Tea



20’ li Çaylar

شاي املرÀية شاي اكليل الجبل

شاي إشنساشاي جينكوبيلوبا هيذر خلنج النبات

شاي الجينسينغ شاي الزيزفون

شاي اليانسون

شاي القراص

20 Teas

20 adet x 1,5 : 30g



20’ li Çaylar

شاي الشمرة

شاي Ãرة الورد

شاي ليمون ونعناع

شاي عشبة القلب الثابت شاي الزعرت

شاي املشمش شاي املليسا

شاي الرمان شاي البابونج

20 Teas

20 adet x 1,5 : 30g



20’ li Çaylar

Æالشاي االستوا

الشاي االخرض

ªشاي سنام

شاي شمرة-كربرة-يانسون

20 Teas

20 adet x 1,5 : 30g



30’ lu Çaylar

شاي النبق الداكن شاي اوراق شجرة الدلب شاي األم

شاي الليل شاي غوجي بÉي

شاي الشتاءشاي الكينوا
 شاي خالصة البيلسان االسود

9 يف 1 فورم الشاي

30 Teas

30 adet x 1,5 : 45g



30’ lu Çaylar

شاي الحنظل بنكهة العلكة شاي املليسا و الخزامى
شاي مورينجا

شاي بذور التيف

30 Teas

30 adet x 1,5 : 45g



40’ l
 Çaylar

اكياس فورم خلنج النبات

شاي اوراق الزعرور شاي عشبة االلفية شاي الخرشوف  شاي بنكهة املشمش

شاي  اعواد الكرز شاي الحنظل شاي ميليسا الفندر شاي الشيح

شاي بذور الحرمل عشبة الجس

40 adet x 1,5 : 60g

40 Teas



Stick Çaylar

At� Çaylar


شاي ستيك التفاح

خلطة الشاي العشبي للشتاء 

شاي ستيك االستوائية  شاي ستيك الرمان ستيك شاي التنحيف

منقوع الشتاء العشبي

Stick Tea

Atomic Teas



Vital Ürünler
Vital Products



Vital Ürünler

 ª(سوبر)حبوب لقاح العسل بالغذاء املل  ª(عادي)حبوب لقاح العسل بالغذاء املل  ª(لألطفال)حبوب لقاح العسل بالغذاء املل 

 عسل الحنظل
حبوب اللقاح

عكرب غذاء ملكات النحل والعسل

عسل الزهور املصفى عسل الصنوبر املصفى

Vital Products

230 g



Pekmezler
M�a�es



Pekmezler

مستخلص مخروط الصنوبر مستخلص االنديزخالصة العكرب مع الخروب
مستخلص الخروب

 ªحبوب لقاح العسل بالغذاء املل
مستخلص التوت األسودرشاب مخروط الصنوبر

Molasses

700 g

240 g



Sirkeler
Vinegar



Sirkeler
Vinegar

500 Ml

خل الزعرور خل التفاح

رشاب مخروط الصنوبر



Aromatik Sular
Ar�atic Water



ماء البابونج

ماء جذر الكلخ

ماء الخلنج

ماء الخرشوف

ماء خليط فاكهة العرعر مزيج سائل العنب األسودعصÉ العنب الربي

ماء الزعرت

ماء العفيف

zماء اكليل الجبل

ماء ساق الكرز

Ar�atik Sular
Aromatic Water

1000 Ml

250 Ml 250 Ml



Herbal O�



250 ml Yaglar

زيت القرطم

زيت بذور اليقط�

زيت الجوز

زيت نبتة سانت جون

زيت حبة الربكة

زيت بذور الكتان

250 ml Oils



250 ml Yaglar

زيت اللوز الحلو

زيت السمسم

زيت بذور العنب

250 ml Oils



50 ml Yaglar

زيت سمك السلمون املرقط زيت قطران العرعر زيت اآلركان زيت كستناء الحصان

زيت الصنوبر الرتبنت� زيت الجوز زيت حبة الربكة زيت البندق

Hardal
زيت الجلرسين

زيت بذور الخردل زيت بذور الخشخاش
زيت الجزر

50 ml Oils



50 ml Yaglar

زيت الخروع

زيت بذر القراص زيت بذور اليقط�

زيت الكاكاو

زيت لب املشمش زيت بذور الكتان زيت الفلفل األحمر الحار

زيت الحنظل

زيت بذور الرمان زيت زيتون معالج باألوزون زيت خشب الورد زيت خشب الصندل

50 ml Oils



50 ml Yaglar

زيت نبتة سانت جون زيت الصمغ زيت الصويا زيت السمسم

زيت اللوز الحلو زيت بذور العنب زيت الزيتون

50 ml Oils



20 ml Yaglar

زيت اللوز املر زيت املرÀية زيت األلوفÉا زيت اليانسون

زيت العرعر زيت األفوكادو زيت اآلذريون زيت الربغموت

زيت الزنجبيل زيت إكليل الجبل زيت القمح زيت الصنوبر الرتبنت�

20 ml Oils



20 ml Yaglar

زيت شجرة الشاي زيت زهرة الربيع املسائية زيت ورق الغار
زيت بذور شوك الجمل

زيت الريحان زيت الورد زيت الجزر زيت جوز الهند

زيت نبق البحر زيت بذور الت� زيت الجوجوبا زيت بذور اليقط�

20 ml Oils



20 ml Yaglar

زيت الخزامى زيت الفلفل األسود زيت القرنفل زيت لب املشمش

زيت الزعرت زيت بذور القنب زيت الكمون زيت Ãر الورد

زيت الالفندر زيت الليلك زيت الليمون زيت شقائق النعÜن األزرق

20 ml Oils



20 ml Yaglar

زيت املليسا زيت البنفسج زيت اآلس زيت النعناع

زيت الكافور زيت البابونج زيت الشمر زيت خشب الصندل

زيت الثوم زيت السمسم زيت القرفة زيت اللوز الحلو

20 ml Oils



20 ml Yaglar

زيت التفاح الحلو زيت الفانيليا زيت الياسم� زيت زهرة الزهور

زيت الزنبق

20 ml Oils



Hindistan

Coc�ut O�
زيت جوز الهند



Cosmetic and Pers�al Care Products



(We bring together more than 
400 products, which we have prepared with more 
than 30 years of experience, achievements and 
awards, by addressing the concept of “Human and 
Nature” at every step.)

(What Are Our Product Ingredients ?)

(Natural Soaps)
(Hair Care Products)
(Skin Care Products)

(Care Oil)
(Rose Water)

(Cosmetic and Personal
Care Products)



Natural Soaps



Hediyelik Sabunlar

صابون بخالصة العنرب صابون بخالصة األناناس Ýالصابون االفريقي االسودصابون العود العر

صابون بقطران العرعر

صابون مستخلص القمح صابون الصنوبر الرتبنت� صابون الحبة السوداء صابون زيت أوراق الغار

صابون بخالصة األرغان صابون بخالصة اللوز

صابون العسل

Gift Soaps

Kese + Sabunluk + 125g Sabun 
(Pouch + Soap Dispenser + 125g Soap)



صابون مسحوق اللؤلؤصابون من خالصة الجوجوباصابون بخالصة القهوة

àم الرتÜصابون الجلرسينصابون بخالصة الوردصابون الح

صابون ملح البحرصابون حليب الجملصابون بخالصة التفاحصابون حليب الحÜر

صابون بخالصة البندق

صابون بخالصة جوز الهند

Hediyelik Sabunlar
Gift Soaps

Kese + Sabunluk + 125g Sabun 
(Pouch + Soap Dispenser + 125g Soap)



Hediyelik Sabunlar

صابون بخالصة املسكصابون بخالصة البابايا صابون بخالصة بذور الرمانصابون بخالصة البابونج

صابون الط�صابون بخالصة املانجو صابون الكربيتصابون زيت الخزامى

صابون بخالصة الكاكاوصابون حليب املاعز صابون خالصة الفواكه املختلطةصابون خالصة املشمش

Gift Soaps

Kese + Sabunluk + 125g Sabun 
(Pouch + Soap Dispenser + 125g Soap)



صابون بخالصة الياسم�صابون مستخلص الطحالبصابون بخالصة الكركم

صابون زيت قرش الربتقالصابون خالصة العكربصابون بخالصة الحلزون

Hediyelik Sabunlar

صابون مستخلص األرز

صابون بخالصة بذور العنب

صابون زيت الزيتون

Gift Soaps

Kese + Sabunluk + 125g Sabun 
(Pouch + Soap Dispenser + 125g Soap)



صابون األلو فÉا صابون بقطران العرعر صابون بخالصة األرغان

Ornamental Sabunlar

صابون مستخلص القمح

صابون بخالصة الورد

صابون حليب الحÜر

صابون مسحوق اللؤلؤ

صابون زيت ورق الغار

صابون بخالصة القراص

Oramental Soaps

125g Sabun 
(125g Soap)



Ornamental Sabunlar

صابون حليب املاعز

صابون الكربيت

صابون مستخلص األرز

صابون الط�

صابون زيت الخزامى

صابون خالصة العكرب

صابون الكوالج� وحمض الهيالورونيك

صابون بخالصة البابايا

صابون بخالصة الحلزون

Oramental Soaps

125g Sabun 
(125g Soap)



Ornamental Sabunlar

صابون مستخلص الطحالب صابون زيت الزيتون

Oramental Soaps

125g Sabun 
(125g Soap)



Ürünleri
Hair Care Products



Bitkisel Sampuanlar

شامبو زيت العرعر و خالصة الكربيت شامبو بزيت األرغان واملستخلصات النباتية شامبو البطم و خالصة الحبة السوداء

شامبو حليب انثى الحÜر و زيت جوز الهند شامبو بخالصة نبات القراص والصنوبر الرتبنت� شامبو بخالصة الثوم واملستخلصات النباتية شامبو زيت الزيتون وزيت الغار

شامبو الصبار والكÉات�

Herbal Shampoo



(With 20 Kinds of Herbal Essence
Perfect Care)

a
(Vitamin E)

(Argan Oil)



(Contains 8 Different Special Oils)

(Instant Effect)
(Keratin Added)

(Give Volume)
(Easy Scan)

(Fast Elongation)

(Repairing Hair Fractures)





C�t Bak
m Kremleri

كريم أرغان للعناية بالبرشة الدهنية كريم العناية بالبرشة بكستناء الحصان كريم تفتيح البرشة للعناية بالبرشة كريم العناية بالبرشة بحليب الحÜر

كريم حليب املاعز للعناية بالبرشةكريم الحنظل و نبتة سانت جون للعناية بالبرشة

Gül

كريم العناية بالصدركريم العناية بالبرشة بالورد

كريم الكربيت للعناية بالبرشة كريم الخزامى للعناية بالبرشة كريم العناية بالبرشة بخالصة الحلزون كريم العناية بالبرشة بزيت الزيتون

Skin Care Cream

100 ml



C�t Bak
m Kremleri

كريم تفتيح البرشة كريم العناية بالصدر كريم العناية تحت الع�

كريم مضاد لحب الشبابكريم مضاد آلثار التقدم بالسن

شمع تقوية ونحت الحواجب

كريم مضاد للبقع

Skin Care Cream



C�t Bak
m Kremleri

كريم العناية تحت الع�

كريم مضاد آلثار التقدم بالسن

كريم نبتة االذريون للعناية بالبرشة

مصل العناية بالبرشة

كريم مضاد للبقع

كريم العرعر للعناية بالبرشة الزيتية

كريم مضاد لحب الشباب

ªكريم العناية بالبرشة بالغذاء املل

Skin Care Cream



Bak
m Yaglar
 Gül Suyu

زيت العناية لتسمÉ البرشة زيت التدليك زيت العناية باألظافر

زيت العناية بالحواجب والرموش العناية بالبرشة بفيتام� هـ
زبدة الكاكاو

Care Cream



Gül Suyu
ماء الورد




